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مقدمه

و در اصول بهوشاسترالیاسوتزادگاه اصلی عروس هلندی برخالف اسمش کشوور 
لف مختاسم هایمتنوع این نوع طوطی و رنگ هایحتما با . میگنکاکل دارطوطی 

جداد این تنوع در اثر جهش ژنی به وجود اومده و ابدونیناونا روبرو شدین، بهتره 
.یهیکمثلشونبرای همین قوانین نگهداری و تولید . رنگ داشتنیهاونا فقط 

! شینهستین با دیدن این همه رنگ و اسم گیج نتازه کارپرورش دهندهیهپس اگه 
بال جفت عوروس هلنودی خاکسوتری کوه ترجیحوا قویهفقط پیشنهاد ما اینه که از 

!صاحب جوجه شدن شروع کنین

وبپوذیرنجفوت جدیود رو یههلندی هاتا عروس می کشهچون گاهی خیلی طول 
و رنورشبوازم پرنوده مواده، جفوت کردنشوونتازه ممکنه با کلی زحمت برای آشنا 

!!!ِدلهدر هر صورت کار !!! نپسنده

هوم بایود بخورینبراش جفت می خواینعروس هلندی هستین و یهاگه صاحب 
دن جفوت رو مجبوور بوه قبوول کوریوهنمی توونین. حواستون به این موضوع باشه

!!!همدیگه کنین

مشاهده عکس انواع عروس هلندی
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زایویچییوه؛ البته اگه راحتهپروششو اجتماعیه و مهربونپرنده ایعروس هلندی 
نوان چیزهای مهمی مثل اطمی! نکنینرو رعایت کنین و کار رو برای خودتون سخت 

.زماندر اینقفسشو یا وضعیت غذا و جفتگیریقبل از هاتوناز سالمت پرنده 
احسواس مسوئولیتجوجه هاشوونو هم پرنده هاتونمهمه که هم نسبت به نیاز 

موورد امکانواتمی توونینمطمئن شین . بسنجینکنین و از قبل تمامی جوانب رو 
رو در ایوون زمووان تووامین کنووین و در ضوومن امکووان نگهووداری از پرنووده هاتوننیوواز 

. خونه پیدا کنینجوجه هابرای همه می تونینبیشتر رو دارین یا پرنده های
در دیگوه اینگاه کنین اینا موارد انسانی هستن که الزمه قبل از هر اقودام هرجوری

د از بوه وجوود اومودن و رشولذت بخشویتجربوه بتوونینفکر کنین توا موردشون
.باشینموجوداتی زیبا رو شاهد 

اد تا قوانین پرورش اصولی و موفق عروس هلنودی رو یوباشینپس در ادامه با ما 
.بگیرین
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❶بخش 

پیدا کردن جفت مناسب
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ی در سن مناسبهلندی تونمطمئن شین عروس . ۱
دارهقرار 

؛  بورای تولیود مثول و میرسونبه بلوغ ماهگی6در هلندی هابا وجود اینکه عروس 
در سون . ماهوه باشوه18ماهه و ماده حداقل 12الزمه که پرنده نر حداقل جفتگیری

کنوه ؛ در ضومن ممدارهوجوود تخم هاکمتر احتمال خیلی بیشتری برای نابارور بودن 
ز خیلوی خووب انتوونندچار مشکل بشه یا حتی جفوت تخمگذاریعروس ماده در 

.نگهداری کننبچه هاشون

میواد برای پرنده ماده پیشتخم گذارییکی از مشکالت رایجی که در سن کم موقع 
ت و یوا از بدن پرنده است که میتونه منجر به عفونونشدنشتخم و خارج گیرکردن

.بشهپرنده تونحتی مرگ 

سون خریودینرو پرنوده هاکوه مغوازه ایحتما با سوال کردن از پرورش دهنوده یوا 
.رو مشخص کنیندقیقشون
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افوت و وضوعیت نظبگیریناولین چیزی که موقع خرید عروس هلندی باید در نظر 
نوین معتبر خرید کپرورش دهندهیا شاپپتاز . نگهداری اونا قبل از خرید شماست

.و قبل از انتخاب پرنده به وضع قفس و شرایط پرنده دقت کنین
:باید ویژگی های زیر رو داشته باشهپرنده سالم یه

چشمهاش کامال بازن و برق میزنن.
پرهاش به هم چسبیده و صافن.
موقع دونه خوردن اشتهای خوبی داره.
پاهاش صاف و تمیز هستن.
موقع ایستادن تعادلش رو از دست نمیده.
پرهای سینه یک دستن.
لکه استقسمتی از نوک که نزدیک سوراخ بینی قرار میگیره کامال تمیز و بدون.
فعال، کنجکاو و شاد بنظر میرسه.

عود پس وقت بذارین؛ مدتی جلوی قفس پرنده ها وایسین و خوب تماشوا کنوین ب
.پرنده رو انتخاب کنین و بخرین

شنرو چک کنین که سالم باپرنده ها. 2
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اجعوه بوه کنن با مرجفتگیریبا هم پرنده هاتونبذاریندر قدم بعدی قبل از اینکه 
رای ایون کوار بو. اطمینوان پیودا کنوینسالمتشونمخصوص پرندگان از دامپزشک

.مهالزجوجه هاجلوگیری از تاثیر  بیماریها و مشکالت مختلف پدر و مادر بر روی 
گیوریجفتقبل از هاتونبرای اطمینان از سالمت پرنده دامپزشکمورد دیگه که یه

رو به ه هاتونپرندجفتگیریشاید الزم باشه قبل از . اوناستمیتونه بررسی کنه وزن 
تی رو  ؛ چون باال یا پایین بودن بیش از حود وزن مشوکالبرسونینمتعادل تریوزن 

.دارهبه همراه 
و از جمله مشکالتی که اضافه وزن پیش میاره افزایش احتموال نابواروری در هور د

نوده در پرتخمگوذاریو مورد خیلی مهم دیگه افزایش احتمال مشکالت پرنده ست
.ماده ست که میتونه خیلی جدی باشه

سعی . رو تشخیص بدینپرنده هاتونباال بودن وزن می تونیدخودتون هم تا حدی 
اضافه وزن ونپرنده تیعنی نتونستینرو دست بزنین اگه سینه اشکنین استخوان 

.داره
اینوه نیشمعبیماری باشه یا شاید نشونهاز طرف دیگه کم بودن وزن پرنده میتونه 

ازشظرف غذا رو مال خودش میدونه و نسوبت بوه محافظوت پرنده هاکه یکی از 
!و نمیذاره پرنده دیگه غذا بخورهحساسه

و یجفتگیور رو قبول از اینکوه اجوازه بودین تونپرنده هاحتما دلیل کم بودن وزن 
.کنن پیدا کنینتولیدمثل
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